INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w związku z nagrywaniem rozmów w ramach
Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
z siedzibą Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Aleja Jana Pawła II 7
(numer KRS: 0000048508).
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju powołał Inspektora Ochrony
Danych, który zgodnie z RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych
w podmiocie, w którym został wyznaczony.
W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: mkowalska@wss2.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Wszystkie rozmowy przychodzące oraz wychodzące z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju są rejestrowane,
działając w oparciu o art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązku określonego w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.z 2017 r. poz.1300)
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim
i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom
zawodowym.
5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe przetwarzane na nagraniach przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3
miesiące. W przypadku, gdy nagrania dźwięku stanowią dowód w postępowaniu prawem
przewidzianym lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim
postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
6. Prawa przysługujące kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich
danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

